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Ansökan om skolskjuts
Utbildningsförvaltningen

Blanketten ansökan om skolskjuts används
• då sökande vill åberopa särskilda trafikförhållanden eller elevs funktionsnedsättning.
Vid funktionsnedsättning måste ett läkarintyg bifogas, ej äldre än 6 månader.
• då skolskjuts ansöks p g a att elev bor växelvis på två adresser inom Linköpings kommun.
• då annan orsak åberopas
Ansökan skickas till Linköping kommun, skolskjutsar, Apotekaregatan 13C, 581 81 Linköping.
Ansökan sker pga
Trafikförhållande

Funktionsnedsättning

Annan orsak

Dygnet runt omsorg

Ersättning självskjuts

Upphandlad skolskjuts

Vid växelvis boende önskas

Växelvis boende

Busskort

Ansökan gäller eleven
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Telefon

Vårdnadshavare 1

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Mobiltelefon

Vårdnadshavare 2

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Mobiltelefon

Skolskjuts önskas
Fr o m datum

T o m, datum

Elevens skola

Elevens årskurs

Ange något av nedanstående utbetalningsalternativ vid ersättning självskjuts
Postgiro

Bankgiro

Bankkonto, clearing- och kontonummer

Vid ansökan om skjuts vid växelvis boende intygar undertecknande vårdnadshavare att barnet
stadigvarande bor lika mycket på båda bostadsadresserna
Datum

Underskrift Vårdnadshavare 1

Namnförtydligande

Datum

Underskrift Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande
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Motiv vid åberopande av trafikförhållande, elevs funktionshinder eller annan orsak

Information om behandling av personuppgifter, Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Barn- och ungdomsnämnden för administration och andra åtgärder som
behövs för att handlägga ärendet.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Barn- och ungdomsnämnden. Nämnden är
skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran
om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter.
För frågor kontakta Barn- och ungdomsnämnden enligt följande: barnochungdomsnamnden@linkoping.se alt
Linköpings kommun, Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen, 581 81 Linköping.

Information om skolskjuts
För information om Skolskjuts i Linköpings kommun kontakta Ditt barns skola, eller gå in under kommunens
hemsida under Förskola & utbildning, skolskjuts.

